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Vuit consells per afrontar el confinament

E

l coronavirus COVID-19 suposa un repte per a tots nosaltres.
Per a aturar-lo, tots i totes ens hem de quedar a casa, en la
mesura que sigui possible, i seguir els consells de les autoritats
sanitàries. Cuidar-nos és el més important per passar aquesta
crisi. Ho veiem dia rere dia: estem cuidant dels altres quan sortim a comprar només quan és imprescindible, quan ens rentem
les mans, quan donem mostres de suport al personal sanitari.
Però, durant el confinament a casa, també és molt important
que cuidem de nosaltres mateixos i de les nostres famílies. A
més de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries per
evitar el contagi, hem de parar atenció a la nostra salut mental.
En aquest context estrany, és normal que sorgeixin dubtes, pors
i angúnies. Per això és important que tingueu en compte els
següents punts.
Afrontar la situació positivament. Entendre i acceptar el confinament com una activitat imprescindible per a la nostra salut i
la de la comunitat. Informar-te’n sí, sobreinformar-te’n, no! Cal
escollir mitjans i canals d’informació contrastats i fiables i reservar-hi uns moments concrets del dia. Establir rutines. Actua amb
previsió, establint un horari i diferents hàbits aportarà ordre i un

propòsit davant de la situació singular que vivim. Connectar-se
virtualment amb els altres. Tot i tenir limitat l’espai, avui dia hi
ha moltes formes de seguir connectats amb els altres. Podem
trucar per telèfon, fer videoconferències fins i tot amb grups,
o connectar-nos a través de les xarxes socials. Seguir un estil
de vida saludable. Fes exercici físic a casa, segueix una dieta
saludable i dorm suficientment, i sobretot, evita l’alcohol i les
drogues. Afavoreix la comunicació familiar.
Crea i manté la sensació d’equip amb moments de plaer i de
deure, d’estar junts i separats. La convivència contínua i perllongada pot generar tensions. Una programació conjunta ajuda a la
gestió del dia, però també el ser flexibles en els límits. Gestiona
les preocupacions. Centra’t en la raó altruista i de col·laboració
de la quarantena. Sigues realista i recorda tot allò que pots fer
per afrontar la situació. Pensa en què pots fer i no en allò que
t’agradaria canviar. I demana ajuda professional. La situació que
vivim pot arribar a ser estressant, i fins i tot trobar-nos bé de
salut podem experimentar emocions canviants i contradictòries
al mateix temps. Si creus que necessites ajuda d’un o una professional, no dubtis en posar-t’hi en contacte #quedatacasa •
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ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises
del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
635 83 30 94
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.
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David Arasa: “El poble segueix viu malgrat estar confinat a casa”

L’

altafullenc David Arasa està enregistrant el dia a dia d’una Altafulla pràcticament paralitzada però
amb molta vida en l’àmbit assistencial.
Ho recull en un documental que en un
futur recordarà l’experiència d’Altafulla
en el transcurs de la crisi pel coronavirus.
El videògraf plasma amb la seva càmera
una situació excepcional i històrica
que ha portat a paralitzar gairebé tota

l’activitat a la nostra vila. Carrers buits de
gent i asfalt orfe de cotxes, però balcons
i cases plenes d’una vida que continua
malgrat tot.
Arasa creu que la seva filmació pot
ser un “document molt interessant de
cara al futur” per poder valorar amb
perspectiva les circumstàncies que envolten el que estem vivint aquests dies.
Els serveis essencials com ara les bo-

tigues d’alimentació, la Policia Local o
els mitjans de comunicació continuen
en marxa a Altafulla i també és voluntat d’Arasa posar en valor la tasca
d’aquestes persones així com conèixer
com és el dia a dia dels veïns a casa
seva, i especialment, la gran tasca del
voluntariat tant necessària en aquesta
situació d’excepcionalitat.
És per això que fa una crida a que

se li facin arribar vídeos casolans amb
les experiències de veïns i veïnes, i així
valorar incorporar-los al seu projecte. La
voluntat d’Arasa és que passat l’estat
d’alarma, el documental pugui ser vist
per tothom ja sigui amb una projecció
pública com també a través de les xarxes socials. El títol diu molt de la situació: “Altafulla. Quan el moviment va per
dins”. / Fotos: David Arasa •
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Crida a tots els comerços que necessitin mascaretes

Ajuntament d’Altafulla ha repartit
les mascaretes a diferents comerços locals que una trentena
de voluntàries del municipi han confeccionat. La iniciativa va estar impulsada per
l’empresa Robin Hat qui va administrar
gratuïtament el material necessari per a
la confecció d’aquestes peces. El consistori es va encarregar de fer la recollida
i entrega del material a les voluntàries de
l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla.

En menys d’una setmana cada voluntària va cosir quinze mascaretes,
aconseguint sumar un total de 500
unitats. La regidora de Salut de l’Ajuntament d’Altafulla, Gemma Maymó, va
explicar que algunes de les peces es
van lliurar al centre de menors de Torredembarra, a les residències de Roda
de Berà i Els Pallaresos i als comerços
oberts del municipi.
Després de la ronda de repartiment

Voluntariat d’Altafulla truca els veïns de més de
60 anys per saber si estan bé i oferir-los ajuda

D

avant de situacions excepcionals
on gairebé tots són males notícies,
neixen iniciatives de voluntariat i a Altafulla no n’és una excepció. L’Ajuntament,
gràcies al voluntariat, truca a la gent més
gran de 60 anys per comprovar si es troben bé i si estan acompanyats. En cas
d’estar sols, els mateixos voluntaris i voluntàries els ajuden en les tasques que
siguin necessàries per evitar contagis
com ara anar a fer-los-hi la compra o a
buscar els medicaments a les farmàcies.
A partir d’aquesta edat es considera un col·lectiu de risc i que pot patir de
pitjor manera les conseqüències del coronavirus. A Altafulla, 1.400 veïns i veïnes

són majors de 60 anys. Per aquest motiu
l’ajuntament altafullenc, amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries, va posar
en marxa aquesta iniciativa. S’ha trucat a
més de 650 persones i s’han centrat en
les més grans de 65 anys. Una iniciativa
que ha tingut una bona acollida entre les
persones que han estat trucades.
Més d’una desena de voluntaris són
els encarregats de realitzar aquestes
trucades. Prèviament, el consistori desinfecta els escriptoris i els telèfons que
el voluntariat fa servir. La borsa de voluntariat que es va constituir per fer front
a aquest tipus de tasques compta amb
una setantena de persones inscrites. •

que va realitzar l’Ajuntament d’Altafulla, comerços que aquests dies romanen oberts com ara la llibreria “Regal i
Paper” o la botiga de fruites i verdures
“Hortalisses Blanch”, van poder comptar amb mascaretes per poder treballar
de manera més segura. Per la seva
banda, el supermercat Sí o Sí Market va
fer entrega de 500 mascaretes i sabó a
l’Ajuntament a principis de la crisi sanitària.

Maymó també va destacar que se’ls
va explicar a tots els comerciants com
utilitzar i netejar les mascaretes, ja
que s’havien d’esterilitzar després del
seu ús. L’Ajuntament fa una crida a tots
els comerços que necessitin mascaretes per al seu personal. Només cal
posar-se en contacte amb el consistori
al telèfon 977650008. / Fotos: D.A. /
Ajuntament •

Acció social
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Comerços d’Altafulla
s’afegeixen a la campanya
“Establiment segur contra la
violència masclista”

D

iferents comerços d’Altafulla com
el Forn Martí o la llibreria Regal i
Paper s’han adherit a la iniciativa “Establiment segur contra la violència
masclista”. Aquesta iniciativa, impulsada
des de l’Institut Català de les Dones (ICD),
del Departament de la Presidència, i Mossos d’Esquadra, del Departament d’Interior, es concreta en posar en lloc visible
dels comerços un cartell amb el missatge
següent: “Establiment segur contra la violència masclista. Si aquests dies de confinament sents que casa teva deixa de ser
un espai segur per a tu o els teus fills i
filles, aquí truquem per tu al 900 900 120
o al 112. #NoEstàsSola #JoActuo”.
Amb aquest missatge es vol ampliar el suport social a les dones que travessen aquestes situacions i que actualment poden estar aïllades. Una dona
que s’acosta a un establiment i veu
aquest cartell sap que pot comptar
amb algú, que serà escoltada i podrà
explicar la seva situació i que aquesta
persona trucarà per ella al 900900120,
per ser assessorada per professionals
de l’advocacia, psicologia i l’atenció social, o al 112 en cas d’emergència.

D’altra banda, aquest servei telefònic gratuït i permanent s’ha ampliat ara
amb una línia que permet la comunicació via whatsapp, que és el número
671778540. Aquests sistemes escrits
poden ser més operatius quan la dona
es troba confinada amb l’agressor.
La Generalitat divulga aquests dies el
900900120 en diaris on line, els mitjans
que depenen de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals estan col·laborant en la situació d’emergència emetent
espots i falques, així com molts municipis, consells comarcals i entitats especialitzades. / Foto: Ajuntament •

Breu
Campanya “Ningú al
consultori mèdic”
La Xarxa de Santa Tecla ha impulsat un
pla de consultes no presencials a través del qual la ciutadania pot realitzar
tràmits administratius i consultes sanitàries sense necessitat de desplaçar-se
fins al centre de salut. D’aquesta manera, l’atenció no presencial està garantida mitjançant el telèfon 977656007 i
el correu electrònic consultatorre@xar-

xatecla.cat. Per agilitzar el procés de
la consulta no presencial, els interessats han d’indicar el nom i cognoms, el
número CIP de la targeta sanitària, un
telèfon de contacte i el motiu de la consulta. Per això demanen als altafullencs
i altafullenques que no es desplacin al
consultori mèdic i que, en cas de necessitat assistencial o davant de qualsevol
dubte, es posin en contacte a través del
telèfon i el correu electrònic facilitats. •
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Crida per compartir WIFI per als escolars i fer
maniguets per als sanitaris

L’

Ajuntament d’Altafulla ha engegat diferents campanyes solidàries per tal
d’ajudar al personal
sanitari amb l’elaboració de mascaretes
i maniguets fent novament una crida al
voluntariat. Per als
maniguets, tal i com
es va fer per buscar
voluntaris i voluntàries
per assistir a la gent
gran, s’ha habilitat un
formulari en línia que
es pot omplir mitjançant la web institucional www.altafulla.cat.
Aquests maniguets es
destinaran al personal
sanitari de la Xarxa
Sanitària i Social de
Santa Tecla.
D’altra banda, el consistori també ha difós una campanya amb l’etiqueta
#compartimwifi perquè escolars sense accés a Internet puguin seguir desenvolupant l’activitat lectiva que feien al seu centre des de casa. Aquesta iniciativa,
que s’ha posat en marxa a molts municipis, consisteix en detectar si hi ha infants
a la comunitat que no tinguin xarxa wifi i obrir la connexió durant l’horari de 10h
a 14h. D’aquesta manera, es poden descarregar tasques escolars i comprovar
correus electrònics dels seus centres. Es tracta de deixar un avís a l’ascensor o a
la porteria, i activar la iniciativa #compartimwifi. •
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El coronavirus provoca l’ajornament del nou sistema de
recollida selectiva de les escombraries

l mes d’abril havia de suposar el
tret de sortida al nou sistema de
recollida de la brossa a Altafulla i
les altres poblacions del Tarragonès que
s’havien adherit al servei gestionat pel
Consell Comarcal del Tarragonès (CCT).
La pandèmia de coronavirus i les conseqüències que ha comportat a través
de l’Estat d’Alarma decretat pel govern espanyol, ha fet que la implantació
d’aquest nou model hagi quedat ajornada per més endavant.
Altafulla ja ha rebut els nous contenidors que s’utilitzaran per a aquest
servei de recollida i que substituiran als
que estan soterrats en les diferents illes
del municipi. La majoria estan muntats a
l’Hort del Senyor, on encara hauran de
romandre uns dies més dels que estaven previstos. La coalcaldessa i regidora
de Medi Ambient a l’Ajuntament d’Altafulla, Alba Muntadas, ha explicat que
el tancament de fronteres per la crisi
sanitària del COVID-19 ha provocat que

només hagi arribat dos dels camions —
adaptats per al nou servei de recollida de
la brossa, que havien d’aterrar des del
nord d’Itàlia. Tanmateix, el CCT ha hagut
de suspendre la formació als conductors
dels vehicles a causa del confinament.
L’ens supramunicipal, però, està estudiant la possibilitat d’iniciar el canvi de contenidors aquest mes d’abril,
precintant els antics i instal·lant els nous
d’una forma provisional, en la majoria
dels casos. Tot, amb la voluntat de no
haver de realitzar el relleu a l’inici o enmig
de l’estiu, el període on es generen més
residus per la presència dels turistes i les
famílies que tenen la segona residència
al municipi.
Alba Muntadas ha assegurat que l’inici de la neteja viària i la recollida de cartró comercial per part de FCC també és
una incògnita. Cal recordar que aquesta
acció forma part del nou contracte de la
brossa entre els municipis que han sol·licitat el servei i el CCT. L’Ajuntament d’Al-

tafulla havia previst una Audiència Pública per al passat 21 de març per explicar
a la ciutadania el canvi dels contenidors i
tota la informació referent al nou sistema
de la recollida de la brossa. La intenció
és realitzar-la quan la situació sanitària
ho permeti.
La Brigada neteja les illes de
contenidors i les entrades
de les farmàcies per evitar el
contagi
Una de les primeres accions que va dur
a terme l’Ajuntament d’Altafulla per prevenir el contagi del Covid-19 entre els
vilatans va ser la neteja de les illes de
contenidors per mitjà de la Brigada Municipal. El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, va assegurar que aquestes zones
són on actualment es produeixen més
contactes indirectes, pel fet que tothom
ha d’obrir els contenidors utilitzant les
mateixes anses. Tanmateix, també es va
iniciar la desinfecció amb aigua i lleixiu

les entrades de les farmàcies, els comerços que mantenen obertes les portes i el
consultori mèdic.
Des de l’Ajuntament, es recomana
anar a llençar la brossa una vegada cada molts dies com a mesura per
prevenir el contagi del coronavirus, atès
que segueixen havent-hi persones que
segueixen sortint de casa, fent cas omís
a les restriccions de mobilitat imposades
amb l’estat d’alarma. La Policia Local ja
ha denunciat a diverses persones per
aquesta circumstància. •

Breus
El COPC habilita una línia
d’assessorament psicològic
per a la ciutadania
El Col·legi de Psicologia de Catalunya
(COPC) ha posat a disposició de la ciutadania un telèfon d’assessorament psicològic. Es tracta d’un servei on professionals experts en emergències atenen
als usuaris que presentin un malestar

emocional a causa de la situació actual. L’horari d’atenció és de 9 a 20 hores inclosos els caps de setmana, i el
telèfon de contacte és el 649584988.
Aquest telèfon se suma al ja disponible
anteriorment (659584988) que es mantindrà temporalment actiu en el mateix
horari. El COPC també ha elaborat un
document amb recomanacions per fer
el confinament més portable. L’objectiu
és evitar que la por es converteixi en un

fenomen viral que interfereixi en la situació sanitària.
Recursos en línia per a
l’assessorament del jovent
L’Ajuntament d’Altafulla i el Servei Comarcal de Joventut segueixen treballant
conjuntament perquè els joves de la
vila puguin seguir formant-se durant el
confinament als seus domicilis fins que

s’acabi la crisi sanitària del coronavirus.
Les tècniques de l’àrea estan elaborant
plans locals que requereixen la participació del jovent, i per això, s’ha habilitat una bústia de suggeriments per als
joves. Per realitzar qualsevol consulta a
les tècniques d’ocupació sobre orientació educativa i laboral, o garantia juvenil,
cal enviar un correu a l’adreça electrònica sal@tarragones.cat. La tècnica de
referència a Altafulla és Montse Gestí. •

Seguretat
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Denuncien a un centenar de persones per incomplir el
confinament

A

bans de tancar aquesta edició, la Policia Local
d’Altafulla havia denunciat a un centenar de persones per incomplir el confinament. Els motius
són diversos però el darrer cap de setmana de març, els
agents locals van haver de sancionar a una quinzena de
persones per no complir amb les restriccions de mobilitat decretades per l’Estat d’Alarma i desplaçar-se a la
segona residència que tenen al municipi.
Des de la Policia Local d’Altafulla també s’ha assegurat que les obres de construcció que estaven operatives
al municipi ja estan totalment aturades, tal i com marquen les darreres restriccions de l’Estat d’Alarma que,
com a mínim, s’allargaran fins el 26 d’abril. A més, els
agents locals van haver de cridar l’atenció a dos establiments de la vila perquè no podien obrir de cara al públic.
/ Foto: David Arasa

Felicitacions als més petits i grans
d’Altafulla
Les policies locals d’ençà que va entrar en vigor l’Estat
d’Alarma s’han convertit en els seus principals vetlladors.
Els agents es passen moltes hores fent controls i patrullant
pels carrers per tal que la gent no trenqui el confinament.
Hi ha alguns cossos policials però que han decidit que
també és hora de donar alguna petita alegria a la població,
sobretot als més petits i als més grans, en temps difícils
com és el de la crisi del coronavirus. La iniciativa consisteix
a “cantar-los” l’aniversari a aquells que compleixin anys. I
la Policia Local d’Altafulla no ha estat l’excepció. Ho ha
fet amb canalla i amb gent gran, especialment amb una
popular veïna d’Altafulla que regenta una de les botigues
d’alimentació que romanen obertes a la vila com és la Paquita Sendra. Per ser felicitat o felicitada, cal enviar un correu electrònic a policia.altafulla@altanet.org. •

Vivienda unifamiliar en El Castellot (La Riera de Gaià) de 3 habitaciones
dobles, un baño, un comedor y cocina independiente, con un terreno al
lado de la vivienda de 470 m2 con piscina y árboles en el cual se puede
construir una vivienda o ampliar la existente. Superficie terreno :1.000 m2.

330.000 €
OPORTUNIDAD! Piso situado en el centro de Altafulla de 85m2.

Muy luminoso, con calefacción de gas. Tiene 4 habitaciones: 3 individuales y una doble. Cocina independiente con galería y 2 baños completos.
Terraza amplia y plaza de parking pequeña.

159.000 €
Vivienda unifamiliar en zona tranquila de Altafulla.
El terreno donde está ubicada la vivienda es de 508m2, la zona de jardín
alrededor de la vivienda es muy amplio. La vivienda tiene una superfície
construïda de 150m2, 4 habitaciones, 1 aseo, 1 baño, cocina independiente, comedor, garaje y una terraza desde la cual se ve el mar.

279.000 €

Vivienda adosada totalmente reformada en Altafulla.
Dispone de un comedor, una cocina independiente de buenas
y un aseo.
Patio
una barbacoa.
Oportunidad procedentedimensiones
de Banco!!!
Venta
detrasero
últimasy jardín
7 casascon
adosadas
obra nueva
Dos habitaciones
dobles,
una habitación
individual
un baño.
en Altafulla. Muy bien situadas, Luminosas
y muy amplias.
4 habitaciones,
comedor
cony salida
a jardín
Tienepara
garaje.
airepiscina
acondicionado.
privado, cocina totalmente equipada, garaje
dosCalefacción
vehículos ycon
grangasoil
jardínycon
comunitaria.
200.000 €
Desde 298.000€
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Les mesures socials, econòmiques i fiscals adoptades p

E

l 14 de març es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 segons el Reial Decret
463/2020 publicat al Butlletí Oficial de l’Estat número 67. D’acord amb aquest Reial Decret, van quedar ratificades totes les disposicions i
mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes i les administracions locals en relació al COVID-19, que continuen vigents i que, en funció de l’evolució epidemiològica, les autoritats competents podrien dictar noves mesures. Tot seguit,
us detallem les mesures adoptades fins ara. •
En l’àmbit local coordinat per les regidories de l’Ajuntament d’Altafulla
• Assessorament per gestionar les ajudes i subvencions a autònoms i empreses.
• No es cobrarà cap rebut de les llars d’infants municipals Francesc Blanch i
Hort de Pau, l’Escola de Música ni el gimnàs del Poliesportiu fins que no es
reprengui l’activitat. A més, en el proper rebut, es regularitzarà els dies de març
i abril que no s’ha prestat el servei.
• S’ajorna la recaptació d’impostos i taxes com l’IBI, les taxes d’escombraries
i guals i l’impost sobre vehicles, fins que s’aixequin les mesures relacionades
amb l’Estat d’Alarma.
• No es cobrarà l’ocupació de l’espai públic de terrasses de bars i restaurants
fins que no s’aturi l’Estat d’Alarma, i només es posarà a cobrament el temps
que el negoci ha estat obert.
• Es garantirà el suport a totes les entitats d’Altafulla. Tots els actes culturals
i festius que han estat afectats per la situació d’emergència seran reubicats un
cop passada la crisi sanitària.
• Es posa a disposició el telèfon 977652017 del Registre Civil d’Altafulla per
atendre únicament i exclusivament els serveis essencials d’expedició de llicèn-

•

•
•
•

•

cies d’enterrament, matrimonis en risc de mort (article 52 del codi civil) i inscripcions de naixement en termini peremptori.
Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per
als usos domèstics i activitats econòmiques des de l’1
d’abril al 31 de maig, i s’amplia el cànon social a tots els
trams de la factura.
Elaboració d’un llistat de comerços oberts a Altafulla
durant el confinament.
Moratòria en el pagament del lloguer del parc d’habitatges de Protecció Oficial que gestiona l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
Entrega de 120 targetes moneder (40 €) que beneficien a unes 70 famílies de
les escoles El Roquissar i La Portalada, mitjançant el Departament d’Educació
amb coordinació amb el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament d’Altafulla.
Impuls d’una borsa de voluntariat per donar suport a les persones més vulnerables del municipi, especialment les que viuen soles majors de 65 anys.

Mesures per a autònoms engegades pels governs de la Generalitat i l’Estat
• Prestació extraordinària per cessament d’activitat (article 17, del Reial Decret
Llei 08/2020, de 17 de març).
• Moratòria de rebuts. Ajornament del deute tributari corresponent a totes
aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de
presentació i ingrés sigui des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret
7-2020 i fins el dia 30/05/2020.
• Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs
propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma
(article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, de 12 de març).
• Import de l’ajut fins a 2.000 € sempre i quan l’espai, el servei o l’activitat estiguin

relacionats amb els que les autoritats sanitàries han decretat que tanquin o deixin
de prestar-se (més informació a: treball.gencat.cat/ca/àmbits/autonom/)
• Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros.
• Línia d’avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a empreses per import de 100.000 milions d’euros. Els
interessats tenen temps fins el 30/09/2020 per sol·licitar la
garantia per a les seves operacions, a les entitats financeres
amb les que l’ICO hagi subscrit els acords de col·laboració.

Mesures per a les empreses engegades pels governs de la Generalitat i l’Estat
• Manteniment de la contractació pública. Si treballes per la Generalitat,
aquesta es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança
dels teus treballadors/es. Inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes
d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.
• S’amplia l’àmbit de les indemnitzacions per al cas que s’hagin de suspendre
contractes i s’inclouen les despeses de lloguers i costos de manteniment d’instal·lacions i equips durant el període de suspensió.
• Mesures per a la protecció i el manteniment de l’ocupació. S’agilitza el
procediment d’autorització d’ERTO’s amb l’objecte de mantenir l’ocupació una
vegada hagi finalitzat la crisi sanitària.
• Aprovació de mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.
• L’Estat es compromet a fer-se càrrec de les prestacions per desocupació de
les persones treballadores afectades per un ERTO; la gestió d’aquesta prestació es tramitarà entre l’empresa i el SEPE.
• Reducció de la quota de la Seguretat Social. Si has dut a terme ERTO’s per
força major i ets una empresa amb menys de 50 treballadors, tens una exoneració del pagament del 100% a la Seguretat Social. Per la resta d’empreses,
tens una exoneració del pagament del 75% per a alleujar els costos, a la vegada
que s’incentiva el manteniment del capital humà ja format.
• Servei d’Atenció Digital d’Informació. El Departament d’Empresa i Coneixement disposa d’un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern
de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació
excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.

• Moratòria de rebuts. Ajornament del deute tributari corresponent a totes
aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de
presentació i ingrés sigui des de la data d’entrada en vigor
del Reial Decret 7-2020 i fins el dia 30/05/2020.
• Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament
de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma (article 14, del Reial
Decret Llei 07/2020, de 12 de març).
• S’eleva del 75% al 80% el risc que assumirà el Govern a
través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis en relació
amb la línia de 1.000 milions d’€ per proveir liquiditat a les
empreses afectades.
• Es concreta que dels 750 milions d’€ que garantiran l’ICF i Avalis, un total de
188 milions es destinaran a constituir un fons de garantia.
• Les empreses interessades poden dirigir-se a la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec i seran aquestes les encarregades de posar-se en contacte amb l’ICF o Avalis per a la gestió de l’aval.
• Creació d’una línia d’avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a
empreses per import de 100.000 milions d’euros. L’aval garantirà el 80% dels
nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes;
per la resta d’empreses cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de
les renovacions. Els interessats tenen temps fins el 30/09/2020 per sol·licitar la
garantia per a les seves operacions, a les entitats financeres amb les que l’ICO
hagi subscrit els acords de col·laboració.
• Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros.

Per a més informació www.altafulla.cat, www.gencat.cat i www.lamoncloa.gob.es.
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L’escenari de la covid-19

Gemma Maymó Masip # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Poc podíem pensar trobar-nos amb el
repte de gestionar una situació d’aquestes característiques a Altafulla. Com acció
conjunta de govern hem engegat i coordinat el voluntariat per a l’atenció a les persones majors de 60 anys que ho necessiten, a iniciativa de l’Ateneu de Dones hem col·laborat amb les
voluntàries per cosir mascaretes de roba i gestionat el lliurament de les targetes moneder corresponents a les beques
menjador i a les ajudes a famílies vulnerables seguint les indicacions del Consell Comarcal del Tarragonès.
Tot mantenint informats a tots els grups municipals a les
Juntes de Portaveus telemàtiques que fem setmanalment, dia

si i dia també hem estat al peu del canó atenent trucades,
facilitant allò necessari als voluntaris i intentant reprendre el
ritme de treball de les diferents regidories. Actes festius i culturals han quedat cancel·lats o posposats i a l’expectativa de
veure com evoluciona la pandèmia. Malauradament l’esforç
i la il·lusió d’entitats i persones que programen i organitzen
actes no es veurà recompensada però no tinc cap dubte que
aquesta crisi ens generarà un nou escenari on la cultura haurà de jugar un paper essencial que contribueixi a fer visible la
recuperació de les accions col·lectives.
En l’àmbit de l’educació també tenim un context ple
d’incerteses. Aquest serà un curs curt i fent meves les paraules de la catedràtica de la URV Mercè Gisbert “l’haurem

d’acabar afavorint els aprenentatges en contextos específics
i atenir-nos als recursos tecnològics i de context familiar disponibles, centrant-nos en allò imprescindible, necessari i convenient”. Això si, esperant de nou el proper curs els professors i els alumnes a les llars d’infants, a les escoles, a l’institut
i a l’escola d’adults. Coincideixo amb la lectura que en fa de la
situació actual la filòsofa Marina Garcès: “El control social serà
un dels grans guanyadors de la pandèmia”. Aquest control i la
retallada de llibertats que se’n deriven, un cop s’hagi redreçat
la corba de la pandèmia serà el nou repte a afrontar per tots
nosaltres. •

Resistirem

Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - AA
La ciutadania d’Altafulla està demostrant
el seu coratge per fer front a la pandèmia
que obliga a confinar-nos. Hi ha qui ho
passa molt malament, persones grans
que viuen soles, famílies amb fills que tenen un espai molt reduït i gent que ha de
fer front a despeses sense uns ingressos que han desaparegut. El Covid-19 ens obliga a un esforç molt dur, però Altafulla
ha demostrat que pot deixar buits tots els espais públics i que
és solidària amb un voluntariat que va a comprar per a la gent
gran o el mateix Ajuntament interessant-se per cadascú de
més de 60 anys. La gent s’ha quedat a casa i es posa els
guants per anar a comprar. Només els primers dies uns

quants van córrer atemorits als supermercats.
El coronavirus serà recordat pel retrobament de patis,
finestres i balcons amb aplaudiments i molta música, per
l’ús d’Internet i descobrir ofertes culturals i educatives en
línia, però també per l’angoixa. Són molts els que treballen
com autònoms o en els sectors turístics, de la restauració,
la construcció, oficines o a l’ensenyament. Qui pot, fa teletreball però altres hauran estat dos mesos sense cap ingrés
i amb unes perspectives molt incertes amb la recessió i més
si tenen un ERTO. Cal afegir que més d’un miler d’infants
sense escola no poden sortir de casa. Des de l’Ajuntament
s’ha de fixar la màxima prioritat per les persones, sobretot
per al demà. Un primer pas ha estat no cobrar cap impost

mentre duri el confinament, però després no tothom ho podrà pagar.
Cal aprofitar la gestió econòmica dels darrers vuit anys,
sense deute i destinar el romanent del pressupost que tindrem,
per prioritzar l’atenció a la gent que ho necessiti. Quan passi
tot, no ens hem d’oblidar de la importància de tenir uns serveis públics amb policia, brigada, protecció civil, el paper del
comerç local, les caixeres, reposadores, distribuïdors i sobretot
una sanitat pública que ha respost malgrat les retallades i el
menysteniment de governs conservadors i liberals. Al marge
del virus també volem tenir un record per la que fou doctora del
poble Maria Alonso que ens ha deixat aquests dies.
#joemquedoacasa #resistirem •

Força contra la pandèmia

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
La nefasta gestió del govern Espanyol en
la crisi sanitària provocada pel COVID-19
no ha estat obstacle per a que tant la Generalitat de Catalunya com les administracions municipals, tot i que desproveïdes de competències, estiguin lluitant
amb determinació en la lluita contra la pandèmia. La decisió
de no tancar Madrid ni de permetre l’aïllament de Catalunya
quan així ho va reclamar el President Torra han fomentat
l’expansió del virus a tot l’estat i un increment espaordidor
d’infectats i de morts. Les posteriors vacil·lacions del govern
Sánchez en la concreció de l’estat d’alarma, sobretot pel

que a la centralització i a la militarització en el tractament de
la crisi, així com a les erràtiques decisions adoptades en matèria econòmica, han provocat que la catàstrofe sigui major.
Sortosament a Altafulla, en una qüestió en la qual govern
i oposició han fet pinya, el drama està essent més contingut. Tan bon punt la crisi remeti des de Junts per Altafulla
demanarem al govern encapçalat per l’Eina/ERC continuar
treballant conjuntament per reparar a nivell sanitari, social i
econòmic tot el desgavell al qual l’autoritarisme i la incompetència del govern Sánchez ens hi ha portat. D’aquesta
manera exigirem que l’ajuntament d’Altafulla es planti davant qualsevol temptació espanyola de prosseguir amb el

saqueig dels recursos sota l’excusa de fer front al daltabaix
financer que ells mateixos hauran provocat amb la seva inoperància.
Així mateix, des de Junts per Altafulla, entenem que el
final del problema sanitari portarà a una situació de col·lapse
econòmic i social al règim del 1978 (rematada per la crisi de
legitimitat de la Corona) i que tots aquells que anhelem la
llibertat de Catalunya trobarem un escenari idoni per propiciar el gest de ruptura definitiva. En aquest cicle l’Ajuntament
d’Altafulla haurà de ser capdavanter i tenim una incontestable majoria independentista per fer-ho. •

85 persones grans del poble ateses per 35 voluntaris del poble
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Des de la declaració de l’estat d’alarma,
l’Ajuntament hem anat contactant per telèfon amb els convilatans majors de 60 anys.
Per saber-ne, amb detall, la seva situació;
detectar-ne les seves necessitats per oferirlos ajuda. Tot gràcies a un generós voluntariat. En situacions excepcionals, respostes excepcionals. Fent pinya com a poble i el
govern, per responsabilitat, al davant: buscant telèfon a telèfon
per poder arribar a cadascú. El cap de setmana del 14 i 15 del

passat març vam activar un formulari de captació de voluntaris
per telefonar. Crida que vam tancar el passat dia 23 amb fins a
87 convilatans disposats.
En aquest moment, com he volgut destacar al titular, són
85 les persones grans del poble ateses per 35 voluntaris del
poble. Les atenen amb una conversa diària, fent la compra,
portant medicaments de la farmàcia, baixant les escombraries. La campanya desplegada per l’estat d’emergència és
la generalització del “Bon dia” implantat per la regidora Eva

Maria Martínez Giol, que hem anat continuant. Una de les
convilatanes amb qui anàvem contactant era la Rossita Inglés Viu –de Ca Cucó, al carrer Pilar de 8, al costat de l’edifici de l’Ajuntament. Un dia no contestà. Un amic veí va entrar
a casa seva i s’adonà que calia dur-la a l’hospital; on morí.
L’acció d’atenció va permetre que no morís sola i ignorada.
Descansi en pau. •
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Altafulla, tots a una!

José Luis Rodríguez # Ara Altafulla
Tots els veïns d’Altafulla estem vivint uns
moments molt excepcionals aquests dies.
Si ens haguessin dit fa quatre mesos que
estaríem en aquesta situació, ningú no s’ho
hauria cregut. Des del grup municipal d’Ara
Altafulla, volem donar un clar missatge
d’ànim als altafullencs. Veiem que durant aquests dies hi ha
una tendència d’estabilització de les dades, que a tots ens preocupen, sobre afectats per la COVID i sobre l’estrès del servei
sanitari, principalment a la UCI. Encara ens queda una temporada més de lluita i ens consta que els veïns d’Altafulla estan
complint les mesures de protecció de forma molt lloable. Efecte

d’aquest nivell de compliment, l’afectació fins ara al nostre poble és realment baixa. Així doncs, us felicitem, ho fem força bé!
Tots sabem que Altafulla és un gran poble i això és gràcies a la
gent que hi habita.
Així i tot, d’una banda, recomanem, fins i tot, incrementar
aquestes mesures procurant sortir el mínim possible. No és de
vital necessitat anar diàriament al supermercat o visitar el comerç
local, ni fer-ho cada dos dies -en la majoria dels casos- tampoc.
És important que siguem molt estrictes, ja que és responsabilitat
de tots que aquesta situació acabi tan aviat com sigui possible.
Per tant, us demanem si us plau que us quedeu tots a casa.
D’altra banda, és increïble la reacció que ens consta que està

antecSystems

serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic
977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA
contacto@antecsystems.com www.antecsystems.com

prenent molta gent al poble, em refereixo a tots aquests bons
veïns que ajuden a la gent gran, anant a comprar o ajudant-los
en tot el que està al seu abast.
També s’hi ha sumat la policia del poble que està animant
als nostres petits grans herois anant-los a veure el dia del seu
aniversari, modificant aquesta rutina diària que tants esforços
ens pren. Gràcies, de veritat! Tot passarà, aviat tornarem a ser
un poble viu i podrem dir amb orgull que estem més units, que
en situacions complicades, surt la millor part de cadascú! Intenteu establir rutines, menjar de forma saludable i, si es pot,
feu una mica d’esport dintre de les possibilitats de cadascú.
Tot compta, tot suma. Gràcies, gràcies i gràcies, companys! •
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Els Atletes d’Altafulla participen
a la cursa ConFinaRun que
recapta 18.500 € per a la
investigació del COVID-19

L

a cursa solidària ConFinaRun que
es va celebrar el passat 5 d’abril
va recaptar més de 18.500 €, que
seran destinats a l’Institut de Recerca
Biomèdica de Lleida perquè pugui avançar en les seves investigacions sobre
el coronavirus. La xifra total és fruit de
la participació i solidaritat d’un total de
2.350 atletes, i la col·laboració de diferents entitats d’arreu de Catalunya com
els Atletes d’Altafulla.
L’entitat altafullenca ha contribuït a la

causa lliurant un dorsal de la Cursa de
Tardor que se celebrarà el pròxim 1 de
novembre, i que se sortejarà en els pròxims dies juntament amb 55 dorsals més,
que corresponen a altres curses atlètiques del territori català. D’altra banda, els
Atletes d’Altafulla també van participar en
“El camí de l’esperança”, que va organitzar l’associació “Non Stop Aliments”, on
cada quilòmetre es convertia en un quilogram d’aliments. / Foto: Elena Rodríguez
i David Vendrell / Atletes d’Altafulla. •

Breus
Tots els actes ajornats
Des del Pleamar Vintage Market i el
Camí de la Creu -que es va emetre
la lectura dramatitzada per Altafulla
Ràdio), que s’havien de celebrar per
aquesta Setmana Santa fins a la Cursa
Primer de Maig, la Marxa de les Terres
del Gaià o la Festa de l’Olla i un llar-

guíssim etcètera d’actes que estaven
previstos s’han hagut de suspendre o
ajornar per la crisi del coronavirus. Des
de les entitats organitzadores i l’Ajuntament es treballa perquè un cop superada aquesta situació d’alarma es puguin
reprendre la majoria de les entitats programades, i que tot apunta que sigui
passat l’estiu. •

Vida social
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Mor Maria Alonso Vallès, qui va ser metgessa a
Altafulla des del 1998

M

aria Alonso Vallès va traspassar el
passat 16 de març a l’edat dels
69 anys. Va venir a Altafulla el 1998 per
convertir-se en una de les metgesses
del consultori mèdic on va exercir durant
deu anys. Les xarxes socials s’omplien
de missatges d’estima, record i condol
pel seu traspàs i deixant petjada entre

els veïns en ser una persona “estimada”
a la vila, i implicada amb el municipi des
de la seva arribada. De fet, va participar en diverses llistes electorals sota les
sigles d’Alternativa Altafulla, agrupació
política amb qui va estar vinculada durant molts anys. Els seus companys de
partit li van dedicar aquestes paraules:

“va ser una persona molt implicada amb
la vila per la seva tasca de metgessa i
per la seva voluntat de defensar causes
justes”. El confinament pel Covid 19 no
va permetre que molts veïns i veïnes
d’Altafulla li haguessin expressat el seu
afecte i l’últim adéu. Que la terra et sigui
lleu Maria. / Foto: Arxiu •

Un total de 120 infants d’Altafulla es beneficien de les targetes moneder

L’

Ajuntament d’Altafulla va repartir les targetes moneder entre les famílies que els seus infants reben una
beca menjador durant el curs escolar. El departament
d’Educació, amb coordinació amb els consells comarcals i ajuntaments, ha fet entrega d’aquestes targetes de
dèbit per continuar donant aquest servei social durant la
crisi sanitària pel covid-19.
Amb el confinament molts infants es poden quedar sense aquest àpat que fins ara tenien garantit. A
Altafulla s’han atorgat un total de 120 targetes entre
unes 70 famílies de les escoles del Roquissar i La Portalada. Les targetes contenen 40 € i de moment tenen una durada de deu dies. Si el confinament s’allarga, el govern ingressarà més diners. L’import es pot
gastar en qualsevol establiment alimentari.
Aquesta mesura tindrà efecte fins que el Govern
de la Generalitat suspengui les mesures preventives

extraordinàries adoptades en el marc de l’activació
del Pla d’Actuació del PROCICAT per malalties emergents en motiu de l’impacte del COVID-19. •

CORONAS DE PORCELANA EN UNA SOLA VISITA

Tel. 977 651 433

MAINADA 3B

ALTAFULLA

Whatsapp 605158451
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977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

977 65 02 80

Guàrdia Civil

062

MOSSOS D’ESQUADRA

112

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

Emergències

112

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia ALTAFULLA MAR
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinA de Turisme
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. CARME RIQUELME / INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. MIQUEL RIUS: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
			
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
			
DM, DX, DJ i DV (matins)
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

977 65 10 85

Servei de transport per a la gent gran

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ANADA

ESCOLA ROQUISSAR

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

10,25

Carrer dels Munts

977 65 19 69

10,35

Mirador dels Munts

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

10,45

Carrer de Santa Marta

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,00

Carrer de les Esplanes

11,10

Carrer de la Bassa

Esplai de la Gent Gran
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

11,25

Eroski

Centre d’Estudis d’Altafulla
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

Escola de Música (migdies)
De l’Hostal, a la Violeta

977 65 20 60

Casal La Violeta
Carrer de l’Hostal, 11

977 65 00 83

Punt d’Informació Juvenil
Era de l’Esteve

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

977 65 07 79

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

Estació de Servei

977 65 22 54

Taxis (J. Gabarró)

607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05

Carrer de Santa Marta

13,15

Mirador dels Munts

13,25

Carrer dels Munts

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Re g id o ria d ’Acció So cial i Ciu tad an ia )

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a dijous:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona.
Cal acreditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 637262258 i 977645819

6:48
7:56
8:50
9:31
10:14
10:54
11:35
12:16
12:52
13:33
14:14
14:52
15:34
16:16
16:53
17:37
18:17
18:51
19:31
20:12
20:51
21:29
22:07

Informació RENFE

902 24 02 02

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h

Veterinaris (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra

Farmàcia Susana Domingo

De dilluns a dissabte: De 9 a 13.30h, i de 16.30 a 20.30h
Diumenges: De 9 a 13.30h

Farmàcia Altafulla Mar

A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig, 14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

Aiguamolls
del Gaià

7:01
7:44
8:10
9:03
9:43
10:27
11:04
11:47
12:30
13:08
13:45
14:24
15:05
15:46
16:27
17:06
17:48
18:29
19:04
19:44
20:24
21:05
21:45

7:36
8:21
8:49
9:41
10:20
11:04
11:43
12:24
13:07
13:46
14:20
15:00
15:40
16:24
17:05
17:44
18:27
19:07
19:40
20:20
20:58
21:38
22:16

8:04
9:58
11:33
13:00
14:36
16:21
17:56
19:47
21:20
22:50

8:14
10:12
11:50
13:14
14:50
16:35
18:08
19:59
21:30

8:48
10:49
12:29
13:53
15:25
17:11
18:47
20:35
22:04

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

8:04
9:54
11:35
13:02
14:36
16:21
17:53
19:44
21:21
22:49

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:50
10:46
12:27
13:48
15:23
17:08
18:41
20:33
22:03

Altf/Tgn
7.02
7.36
8.34
9.01
10.02
10.31
11.02
12.00
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.59
16.31
16.56
17.00
18.00
18.32
18.59
19.29
20.26
20.58
21.02
21.31
22.01
22.34

19.29
20.06
20.34
20.41
21.02
21.47

AUTOCARS

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Contenidors de piles
Podeu dipositar les piles als contenidors situats a l’Ajuntament, Llibreria
Regal i Paper, Estanc Pijuan, Forn
Martí Ronda, Forn Martí Llevant i
Electrodomèstics Quixalos

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

Tarragona
Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona
Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

AUTOBUSOS

Altf/Bcn
6.02

7.06
7.29
7.34
7.57
8.08
9.02
9.34
10.17
11.05
11.33
12.06
13.06
13.34
14.35
15.03
15.07
15.20
16.37
17.07
17.37
18.07
18.36
19.06

Altafulla
/ Tarragona

Pl. Imperial
Tàrraco

7:31
9:20
10:58
12:24
14:00
15:45
17:19
19:10
20:44
22:18

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 09.05 h
Dissabtes feiners: 10.15 h
Diumenges i festius: 18.00 h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.30 h
Dissabtes feiners: 21.15 h
Diumenges i festius:
No hi ha servei

977 66 08 21

629 55 79 45

6:20
7:24
8:15
8:55
9:39
10:19
10:59
11:40
12:15
12:55
13:35
14:15
14:57
15:39
16:17
16:59
17:40
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

Horaris:

977 65 29 23

CÀRITAS PARROQUIAL

Aiguamolls
del Gaià

Període temporada baixa
(del 2 de novembre al 30 d’abril)

ALTAFULLA RÀDIO

977 65 15 89
648 14 57 56

Pl. Imperial
Tàrraco

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Autocars Penedès

Protecció Civil

• Parades a Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla
Vella, Balcó, Miracle, Beneficència, Via Augusta, Tuset, Arrabassada,
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Mas Rabassa,
El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barbera, Blauet, Esquirol,
Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit, Aiguamolls del Gaià i Ferran

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal D’ALTAFULLA
C. Vinyet, 1. Baixos - De dilluns a divendres, de 10 a 13h,
i de 16 a 20h
• Oficina de Correus (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• Aigües d’Altafulla (C. Vinyet, 1 · Local 1)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Recollida de Mobles i Andròmines
Comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

v

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:20
7:40
7:55
8:20
8:40
9:00
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
12:40
13:10
13:40
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

Altf
6:24
7:11
7:26
7:46
8:01
8:31
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
12:46
13:16
13:46
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:26
20:21
21:51

Tgn
6:40
7:30
7:50
8:05
8:20
8:50
9:05
9:25
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:40
13:05
14:05
14:05
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:45
20:40
22:10

Tgn
6:50
7:35
8:35
9:10
9:45
10:10
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:15
16:15
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:10
22:25

Altf
7:10
7:55
8:50
9:30
10:05
10:32
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:37
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:32
22:45

Trdb
7:15
8:00
8:55
9:40
10:10
10:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:35
14:45
15:10
15:35
15:45
16:45
17:50
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:40
22:50

Trdb
8:20
9:30
11:40
13:45
16:10
17:10
17:55
18:55
19:55
20:55

Altf
8:26
9:36
11:46
13:51
16:16
17:16
18:01
19:01
20:01
21:01

Tgn
8:47
9:57
12:07
14:12
16:37
17:37
18:22
19:22
20:22
21:22

Tgn
9:00
10:30
12:40
14:30
17:00
18:00
18:45
19:45
21:00
21:35

Altf
9:24
10:54
13:04
14:54
17:24
18:24
19:09
20:09
21:24
21:59

Trdb
9:30
11:00
13:10
15:00
17:30
18:30
19:15
20:15
21:30
22:05

Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

Altf
9:01
10:36
12:06
16:16
17:26
18:51
20:21

Tgn
9:22
10:57
12:27
16:37
17:47
19:12
20:42

Tgn
10:00
11:30
13:00
16:50
18:00
19:30
21:00

Altf
10:24
11:54
13:24
17:14
18:24
19:54
21:24

Trdb
10:30
12:00
13:30
17:20
18:30
20:00
21:30

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous

De dilluns a divendres

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA / HORT DE LA SÍNIA (Tamarit) Dades del mes de MARÇ

Temperatura màxima

21,4 °C

dia 1

Mitjana mensual temp. màx.

17,6 °C

Temperatura mínima

1,8 °C

dia 27

Mitjana mensual temp. mín.

6,9 °C

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó
Jo se p Mu n tad e s i Jo se p Maria Au le s

Pluja màxima

45,5 mm

dia 6

Total pluja recollida

61 mm

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

L’entrevista
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Àlex Arenas: “La
situació encara és
crítica, ens espera un
retorn llarg i dolorós, cal
ser-ne conscient”
El científic Àlex Arenas ha estudiat el
fenomen de les pandèmies i com es
propaguen. Actualment treballa des de
la seva càtedra en física a la URV per fer
front al coronavirus estudiant els algoritmes
que l’han fet expandir-se arreu del món. Al
costat del seu equip del grup Alephsys i
amb anys de recerca en xarxes complexes
com a aval, ha esdevingut un dels experts
a qui ara els nostres governants comencen
a escoltar per lluitar amb solidesa contra la
pandèmia.
Realment els estan escoltant els dirigents
polítics i estan seguint els criteris científics
que els exposeu?
Els ha costat, ho han fet amb retard però ara
sembla que comencen a entendre la magnitud
de la crisi que tenim a sobre. Aquest no és un
problema només sanitari sinó pandèmic, cal
controlar la xarxa de propagació d’aquest virus.
Nosaltres ja feia temps que vèiem que arribaria
però la nostra societat no fa cas de la ciència,
s’ha d’escoltar més els científics i menys la
gent que opina sense saber. Alguns ens deien que només calia que ens rentéssim bé les
mans...
Què és el que no sabem? Què ens
explicaríeu si tinguéssiu un altaveu com el
que diàriament tenen els dirigents.
No s’han de donar falses expectatives a la gent.
La situació encara és crítica. Cal que la població
sigui conscient que allò que en diuen “normalitat”
no tornarà en mesos i el procés de retorn a les
nostres vides tal com les coneixíem fins ara serà
lent i dolorós. S’han d’evitar missatges d’optimisme i relaxació de mesures. S’han fet moltes
tertúlies sobre el tema, moltes opinions sense
fonament i ens han tractat com una societat ignorant. Prou de missatges com que ja es veu la llum
al final del túnel, anem bé però això encara no és
el final.

“Conviure amb el coronavirus és com
estar enmig d’un tiroteig constant però
amb bales invisibles”

Però sembla que hem arribat al famós pic
de contagis i que ara la corba va a la baixa,
ja hem passat el pitjor?
No m’agrada parlar de pics com si ja haguéssim
fet el més difícil i ara tot hagi d’anar millor, tant
de bo. Quan puges una muntanya el pitjor no és
la pujada sinó la baixada. En qualsevol moment
pots relliscar i matar-te. Doncs aquí el mateix,
qualsevol descuit, qualsevol relaxació, ens pot fer
tornar al punt d’inici o pitjor. Serà més difícil contenir la població i evitar que es relaxin les mesures
de protecció individual.
Moltes empreses podran tornar a funcionar
a partir d’aquesta segona quinzena d’abril
i els treballadors aniran retornant als seus
llocs de treball.
Com que han decidit que s’ha de sortir per reactivar l’economia doncs haurem de fer-ho però caldrà que es faci amb les màximes garanties de seguretat. Qui vagi a treballar ha d’anar amb guants
i mascareta. I que quan torni a casa el primer que
faci sigui treure’s la roba per posar-la a rentar i
fer-se una dutxa. Però sisplau, no comencem a
abraçar els companys quan tornem a l’oficina i a
pensar que tot ja torna a ser com abans. Per anar
bé, però, caldria seguir un mes i mig més confinats, i això és impossible.

“És imprescindible que si sortim de casa
ho fem amb guants i mascaretes i en
tornar posar la roba a rentar i dutxar-nos”
Ara farà un mes que els infants no poden
sortir de casa seva i són moltes les veus
que reclamen que es busqui alguna manera
de fer-ho possible.
Hem vist morir nens i joves, això no va només de
persones grans o malaltes prèviament. Ells poden
ser contagiats i contagiar a tercers. Sortir al carrer
o estar confinat? Tu deixaries sortir al carrer a la
teva filla si et diguessin que a fora hi ha un tiroteig?
Doncs això és el que hi ha ara mateix, el virus dispara bales invisibles. Si ens trobem bé tampoc sabem si estem infectats o no. Com que no sabem
si podem infectar cal que tots portem mascaretes.
Que no n’hi ha? Hi ha mil maneres de fer-ne de

casolanes amb qualsevol peça de roba de cotó.
I també hi ha indústries capaces de fer-ne. Els
governs no ens han obligat a portar-ne perquè no
han tingut la previsió de tenir prou subministrament
disponible a temps. Però la població ha de ser
més lògica que els governants i portar-ne.

I la pregunta del milió, quan ens en
sortirem?
Cal esperar a trobar una vacuna, una profilaxi que
sigui efectiva. També és imprescindible fer tests a
tota la població, per saber qui ha passat la malaltia, qui no ho ha fet i no està infectat i qui ho està.
Per atendre aquestes persones calen professionals i una infraestructura sanitària que ara mateix
està saturada per manca de previsió. Però la sortida serà lenta, el que no podem és pensar que
quan ens deixin sortir el primer que farem serà
anar al bar amb els amics a prendre una cervesa.
Per fer això caldrà que primer estem segurs, i els
propers mesos encara no passarà.

“Es parla molt del pic de la corba, com
si ja ho haguéssim fet tot. Baixar costa
més que pujar, cal evitar les relliscades”
Es pot repetir una situació com aquesta en
un altre moment, d’aquí a un temps, d’aquí
a uns anys?
Sí, totalment. Les pandèmies són fàcilment emergents i es poden predir però estem en un món
hiperconnectat, en 24h pots estar a l’altre punta
de món i per tant un virus és fàcilment propagable. El perill més gran per a la Humanitat ara mateix són les pandèmies. I cal una estratègia global
per fer-hi front. De res servirà si a casa nostra
eliminem els contagis si al país veí no ho han fet.

Carol Cubota

